MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento
Referência: Pregão Eletrônico n. 55/2010
Data: 25/10/2010.
Objeto: Contratação de prestador de serviços educacionais para realização de Curso de Português para
os servidores da ANEEL, na modalidade in company, conforme especificações deste Edital e seus
Anexos.
PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2010
ESCLARECIMENTO 2
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 55/2010, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no site www.comprasnet.gov.br e também no site
da ANEEL (www.aneel.gov.br).

LÍVIA MARIA NOGUEIRA DE CASTRO CHAVES
Pregoeira

Pergunta nº 1
As aulas descritas no item 1.1 do Anexo I serão lecionados para todas as turmas simultaneamente ou
intercalado?
Resposta nº 1
As turmas ocorrerão de forma intercalada ao longo de 2010/2011, podendo em algum momento haver
simultaneidade entre turmas de módulos diferentes, conforme cronograma a ser definido pela contratante
em conjunto com a contratada, conforme os prazos definidos no item 3 do Anexo I.
Pergunta nº 2
Em relação ao material didático oferecido aos servidores no curso, poderão de digitalizados ou terão que
ser impressos?
Resposta nº 2
Os materiais deverão ser fornecidos de forma impressa para possibilitar aos participantes o
acompanhamento do conteúdo ministrado nas aulas e a realização de exercícios e leituras de textos
durante a realização dos cursos. O conteúdo deverá ser também fornecido à ANEEL em meio eletrônico.
Pergunta nº 3
O órgão já possui uma previsão de início das aulas?
Resposta nº 3
A previsão é de que as aulas comecem no prazo máximo de 30 dias após a efetiva contratação, conforme
prazo definido no item 3.1 do Anexo I.
Pergunta nº 4
Qual o público alvo do curso?
Resposta nº 4
O curso deve contemplar servidores em geral, tanto de nível médio quanto nível superior. Os instrutores
serão informados da formação dos alunos antes do início de cada turma.
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